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DECISÃO 

 

 

Impugnante: Álamo Segurança 

Pregão nº. 003/2019. 

Objeto: Registro de Preços destinado à contratação de empresa especializada para 

fornecimento de equipamentos para circuito fechado de TV, sistema de alarme, cerca 

elétrica e serviços de postos de operação da central de monitoramento de imagens, 

com o objetivo de atender as necessidades das Unidades do SESI/SENAI - 

Departamento Regional da Paraíba. 

 
 
 

IMPUGNAÇÃO DEFEITUOSA. 

DECADÊNCIA. DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO.  ALTERAÇÃO DE 

EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EDITAL MANTIDO.  

 

I. DA SINOPSE FÁTICA.  

 

A Impugnante sustenta em suas razões que o Edital do referido certame deveria 

exigir dos licitantes para as atividades de instalação de equipamentos de segurança 

eletrônica atestado de capacidade técnico e operacional com registro no CREA. 

 Por fim, requer alteração do Edital para fazer constar a inclusão de cláusula nos 

documentos de habilitação desta exigência e invoca o artigo 30 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e um Acórdão do TCU nº. 1.753/2008.  

É o relatório. 

Vistos os autos discutidos e examinados, passo a decidir.   

 



 

 

FIEP 
Federação 
das Indústrias 
do Estado 
da Paraíba 

Edifício Agostinho Velloso da Silveira 
Av. Manoel Guimarães, 195 - 4º Andar - José Pinheiro 
Caixa Postal:661  CEP:58 100-440 - Campina Grande PB  
Telefone 0**-83-2101-5482  - Fax: 0**-83-2101  5354 
WEB: wwwfiepb.org.br - e-mail:licitacao@fiepb.org.br 

 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

I E L 
Instituto 
Euvaldo 
Lodi              

 

II. PRELIMINARMENTE. 

 

a. Do conhecimento da impugnação. 

 

Compulsando a peça impugnatória, percebe-se que há um defeito de 

representação legal, posto que a advogada que assina o documento em nome da 

empresa não apresentou qualquer documento hábil para legitimar sua representação, 

tampouco a entidade recebeu o contrato social da empresa para conhecer e analisar os 

sócios dirigentes da empresa. 

Nesse sentido, por não existir qualquer elemento material consignado no 

documento enviado por e-mail a esta entidade, consideramos que a presente peça 

impugnatória carece de defeito de representação legal.  

De outro vértice, a impugnação apresentada fora enviada por e-mail, porém 

mesmo sendo possível essa possibilidade ser facultada ao licitante, deveria a 

Impugnante ter apresentado a peça original através de protocolo junto a Comissão de 

Licitação do SESI/SENAI em até 02 (dois) dias antes da abertura do certame, fato este 

que não aconteceu. 

Ressalte-se, que não há óbice de encaminhamento por e-mail ou outro meio 

admitido em direito, desde que seja respeitado o que preconiza as regras do Edital, sob 

pena de violação as normas estabelecidas. 

Aduz o item 8.3 do Edital: 

8.3 - As impugnações deverão ser manifestadas por 

escrito, dirigidas ao Pregoeiro, protocolizando o 

original, no horário das 08 às 12 horas e das 14 às 18 

horas, em dias úteis, dentro dos prazos mencionados 

nos itens 8.1 e 8.2, sob pena de decadência. 

 

Dando complementaridade ao dispositivo supratranscrito para arrematar a 

questão, o item 8.2 estabelece o prazo para conhecimento da matéria impugnatória, 

sob pena de decadência. 
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8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste 

Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 

que anteceder a abertura da sessão. (Grifos nosso). 

 Entrementes, em que pese considerarmos que o mérito de qualquer peça 

impugnatória represente algo importante para a entidade escoimar eventualmente 

alguns erros, equívocos ou atos considerados ilegais, não vislumbramos na matéria 

apresentada razões suficientes para conhecimento do mérito, diante do defeito de 

representação e da decadência da matéria tida por impugnada.  

  

IV – DA DECISÃO. 
 

Ante a todo o exposto, NÃO conhecemos do mérito da impugnação da empresa 

ÁLAMO SEGURANÇA pelos motivos alhures apresentados, mantendo inalterado o 

Edital e a data de sua abertura. 

 

É o que decidimos por unanimidade. 

 

Campina Grande em 14 de fevereiro de 2019. 

 

À Comissão de Licitação. 


